
Regulamento da Ação “Oferta Pré-lançamento do 
Huawei Psmart 2021” 
 
A HUAWEI Tech. Portugal – Tecnologias de Informação, LDA (adiante referida de “Huawei Portugal”) 
em associação à lista das lojas aderentes listadas abaixo, levará a efeito entre os dias 15 outubro  29 
outubro de 2020 às 23h59 horas de Portugal Continental, a ação designada: Na compra do Huawei 
Psmart 2021, oferta dos Huawei Freebuds 3i, 12 meses grátis dos serviços Huawei Cloud 15 GB, 3 meses 
grátis dos serviços Huawei Music e 6 meses grátis dos serviços da Aplicação TomTom GO Navigation - 
GPS Maps & Live Traffic . 
 
1. Destinatários:  
Esta ação destina-se a pessoas singulares, legalmente residentes em Portugal Continental e nas regiões 
autónomas da Madeira e dos Açores, maiores de 18 anos e a pessoas coletivas registadas e com sede 
em Portugal. 
Não serão abrangidos por esta oferta os sócios, administradores ou trabalhadores da HUAWEI Portugal 
ou dos parceiros envolvidos na promoção e venda, assim como os seus familiares diretos ou os seus 
respetivos cônjuges. 
 
2. Validade  
Esta ação é válida para compras dos do Huawei Psmart 2021, com oferta dos Huawei Freebuds 3i, 12 
meses grátis dos serviços Huawei Cloud 15 GB, 3 meses grátis dos serviços Huawei Music e 6 meses 
grátis dos serviços da Aplicação TomTom GO Navigation - GPS Maps & Live Traffic, em Portugal 
continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores nas lojas aderentes entre os dias 15 
outubro  29 outubro de 2020 às 23h59 e desde que sejam cumpridos os termos e condições constantes 
do presente Regulamento.  
 
3. Como Participar 
Para se habilitar receber a oferta os participantes deverão, entre os dias 15 outubro  29 outubro até às 
23h59 horas de Portugal Continental, comprar o Huawei Psmart 2021, , numa das lojas aderentes em 
Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.  
Todas as compras efetuadas antes de 15 outubro  ou depois das 23h59 de 29 outubro de 2020 estão 
excluídas desta ação promocional e não estão habilitadasa receber qualquer oferta. 
 
São válidas as compras efetuadas nas lojas físicas ou online. O Huawei Psmart 2021deve possuir um 
número de série (NS) português, ou seja, que identifique que o produto foi adquirido em Portugal. 
Todos os equipamentos com um número de série estrangeiro estão exluídos desta ação promocional. 
 
As lojas aderentes são as seguintes: 
Auchan | El Corte Inglés| Huawei | Media Markt | Fnac | PC Diga | Radio Popular | Worten | Global Data 
| The Phone House | MEO | NOS | Vodafone 
 
Cada participante poderá participar com quantas compras pretender habilitando-se a receber tantas 
ofertas quantas compras efetuadas, salvo rutura de stock.  
 
Ficam excluídas desta ação promocional as compras feitas online por consumidores em que o 
participante exerça o seu direito de livre resolução da compra efetuada.   
 
 
4. Condições de Participação  



 
 

 
 

Ao participar na ação, o participante está a aceitar total e incondicionalmente os termos e condições 
do presente regulamento. As instruções fornecidas durante a ação são parte integrante do presente 
regulamento.  
 
Caso exista motivo atendível, a HUAWEI Portugal reserva-se ao direito de alterar em qualquer 
momento a presente ação e/ou regulamento, sem aviso prévio ou comunicação posterior, sempre que 
entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação no site da ação 
https://consumer.huawei.com/pt/promo/psmart-2021-oferta/terms/ 
 

 

A HUAWEI  Portugal reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que, de alguma forma, 
utilize meios que não os permitidos pelo presente regulamento, viole alguma das respetivas disposições 
e/ou participe de forma considerada fraudulenta e/ou, por qualquer forma, abusiva e/ou não coerente 
com o espírito da ação. Os casos omissos bem como toda e qualquer incidência relativa à presente ação 
serão decididos pela Huawei.As decisões da HUAWEI Portugal são finais e irrecorríveis.  
 
 
5. Oferta:  
 
Na compra do Huawei Psmart 2021, específicados no quadro abaixo,  

 

 
 
Oferta de  
 
(i) 1x Huawei FreeBuds 3i, limitado ao stock existente em cada insígnia aderente: 
 

Produto Cor EAN 
PVPR 

(€) 

Huawei Freebuds 3i  Branco 6901443388820 119.99  

  
(ii) 12 meses grátis dos serviços Huawei Cloud 15 GB (até 31/03/2021) no valor correspondente a 5 €, 
antes de imposto. Mais informações disponíveis no site da Huawei. 
 
(iii) 3 meses grátis dos serviços Huawei Music (até 31/03/2021) no valor correspondente a 30 €, antes 
de imposto. Mais informações disponíveis no site da Huawei. 
 
(iiii) 6 meses grátis dos serviços da Aplicação TomTom GO Navigation - GPS Maps & Live Traffic (até 
31/12/2021) no valor correspondente a 8,99 €, antes de imposto. Mais informações disponíveis no site 
da Huawei. 
 
Os valores dos equipamentos podem variar em função da loja aderente.  
 
A oferta é limitada ao stock existente (para saber o stock de cada loja aderente o participante deverá 
informar-se na respetiva loja). 
 

Produto Cor EAN 
PVPR 

(€) 

Huawei P smart 2021 Preto 6941487205561 259.99  

Huawei P smart 2021 Dourado 6941487205585 259.99 

Huawei P smart 2021 Verde 6941487205578 259.99 



 
 

 
 

A entrega das ofertas está sujeita à legislação aplicável em matéria de imposto de selo, nos termos do 
Código de Imposto de Selo, o qual será suportado e liquidado pela Huawei Portugal. 
 
 
6. Entrega da oferta:  
A HUAWEI Portugal procederá ao envio da oferta para o endereço indicado no formulário disponível 
online para registo da compra após a recepção e correta validação do referido registo. As entregas 
estão previstas ser efectuadas até ao dia 30 de novembro de 2020 (data de referência). 
 
Para redimir a oferta, os participantes devem anexar o comprovativo da pré compra antes de 
12/11/2020 através de um recibo ou fatura com uma indicação clara do valor total do produto e da 
data de compra. No caso das compras efetuadas por parcela, os participantes devem anexar a fatura 
com o valor total que irão pagar ou com o plano de pagamento, no valor total do produto, até  
12/11/2020.  

 
A HUAWEI Portugal não se responsabiliza pela impossibilidade de envio da oferta devido a dados 
incorretos ou impossibilidade de contacto ou outros fatores alheios ao seu controle incluindo questões 
técnicas dos participantes na participação nesta ação incluindo mas não limitado a interrupções, 
eliminação, atrasos no serviço, mau funcionamento de comunicações, na medida em que for permitido 
pela lei, e, em qualquer caso, a totalidade da responsabilidade da HUAWEI Portugal não excederá o 
montante da oferta. 
  
A entrega da oferta está sujeita à legislação aplicável em matéria de imposto de selo, nos termos do 
Código de Imposto de Selo, o qual será suportado e liquidado pela HUAWEI.   
 
 
7. Disposições adicionais:  
Os direitos à oferta atribuida são pessoais e intransmissíveis em vida e não poderão ser convertíveis em 
quaisquer outros produtos ou serviços nem remíveis em dinheiro ou vales de desconto.  
 
A HUAWEI Portugal apenas estará vinculada a prestar aos participantes as informações necessárias à 
verificação por estes do funcionamento desta ação nos termos do presente regulamento, não lhe sendo 
exigível a prestação de outras informações que extravasem tal verificação.  

Todas as questões relacionadas com a participação nesta ação e entrega da oferta deverão ser 
encaminhadas por e-mail para: Mobile.pt@huawei.com.  
 
8. Proteção de dados pessoais  
 
A HUAWEI Portugal e as lojas aderentes poderão ter de tratar dados pessoais dos participantes (nome, 
morada, dados de contacto e comprovativos de compra) os quais são de fornecimento obrigatório 
quando a oferta é entregue por correio, para assegurar a gestão desta ação promocional, 
nomeadamente, validar a participação e entregar as ofertas. Assim, o interesse legítimo da Huawei 
Portugal e das lojas aderentes constitui a base legal para o tratamento de dados. 
 
Os dados pessoais dos participantes não serão transmitidos para outras entidades, exceto os 
organizadores da ação e parceiros envolvidos, CTT para envio das ofertas e autoridades 
administrativas quando aplicável, órgãos reguladores, tribunais ou outros terceiros (advogados, 
auditores) nos termos da lei e para cumprimento de obrigações legais para exercer, estabelecer ou 
defender direitos em processos judiciais. 
 



 
 

 
 

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de 1 ano após entrega das ofertas, sem prejuízo de 
poderem ser conservados por prazo superior para cumprimento de obrigações legais, contratuais ou 
de outra natureza enquanto não decorrer o prazo de prescrição dos direitos correspetivos. 
 
Os participantes podem exercer, nos termos e condições legalmente previstos, os seus direitos de 
acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, oposição e portabilidade mediante 
solicitação à HUAWEI acedendo ao site https://consumer.huawei.com/pt/legal/privacy-questions/. Os 
participantes podem ainda apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os 
participantes podem também contactar o Encarregado de Proteção de Dados da HUAWEI acedendo ao 
site https://consumer.huawei.com/pt/legal/privacy-questions/ ou enviando uma comunicação por 
escrito para a morada:  
DPO Office | Huawei Technologies Düsseldorf GmbH - Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Alemanha 
 
Os participantes podem exercer, nos termos e condições legalmente previstos, os seus direitos de 
acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, oposição e portabilidade mediante 
solicitação à HUAWEI Portugal para o e-mail desta ação Mobile.pt@huawei.com. Os participantes 
podem ainda apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 


